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  233-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:41(  ؟ بالحجارة اليھود ورمي الفلسطينية ا نتفاضة حكم ما - 1

(  ؟ ھذا يسوغ فھل العلماء بين الخ@فية الفقھية ا<مور من أنه مع بدعة العمل ھذا أن ، تقول أنك ونسمع نقرأ ما كثيراً  - 2

00:07:50 (  

  ) 00:35:07(  ؟ هللا على والتوكل الرزق طلب في هللا تقوى تحقيق يكون كيف - 3

  ) 00:50:03. (  الخميني أصحاب حج كيف الشيخ على يقص رجل - 4

  ) 00:53:41(  ؟. بھا الفجر وص@ة بمزدلفة المبيت حكم - 5

 ) 00:55:50(  ؟.بواجبة ليست) الملبوس الذھب( الحلي زكاة إن الجزائري بكر أبي الشيخ قول في رأيكم ما - 6

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

طبعا حنب أن نسألك عن االنتفاضة الفلسطينية يعين هلا اآلن أكثر من سنة ونصف وحنن نرمي اليهود  :السائل 

هود باحلجارة أو استمرار االنتفاضة باحلجارة ورمبا تصل احلجارة إىل رؤوسهم أو ال تصل ؛ فما رأيكم يف ضرب الي

  ذا الشكل وجزاكم اهللا خريا ؟

حنن رأينا يف اجلرائد من كل ناحية وصوب متجد ا وهي تستحق التمجيد من حيث الشجاعة والبطولة  :الشيخ 

  ولكن األمر كما قيل

 النصوص الشرعية وثانيا ما هكذا يا سعد تورد اإلبل  فنحن إذا نظرنا إىل أوال*** أوردها سعد وسعد مشتمل  

إىل السرية النبوية لوجدنا أن األمر كان حيتاج إىل استعداد من نوعني اثنني أحدمها االستعداد النفسي وإن شئت 

قلت الرتبوي ، واآلخر هو االستعداد املادي ؛ فكلنا يعلم أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لبث يف مكة وهو 

شديد من بغي كفار قريش عليه وعلى أصحابه حىت كان من حكمة اهللا تبارك يعاين هو وأصحابه العذاب ال

وتعاىل أن أذن ملن شاء منهم أن يهاجروا ولو إىل احلبشة ؛ مث أذن اهللا تبارك وتعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ملؤمنني ال يزالون يالقون وا ...أن يهاجر إىل املدينة من مكة وتبعه من استطاع أن يتبعه وبقي هناك يف املدينة 



أشد العذاب ، والتاريخ معروف لدى اجلميع ؛ والشاهد أن األمر يف كل مكان اآلن مما يصاب املسلمون يطالبون 

به أو فيه بعدم استعجال األمور ، ويطالبون باإلعداد اهدة الكفار وإخراجهم من بالد اإلسالم إىل بالد 

وأعدوا (( : يت هاجروا منها إىل بالد اإلسالم ؛ ولذلك قال تعاىل يف القرآن الطغيان والكفر يف سائر البالد ال

وال شك يف اعتقادي أن مثل هذه  ))لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم 

هؤالء الكفار  االنتفاضة كما هو يف األمر السابق متاما لكن اآلن بصورة أوضح مل يكن هناك أي استعداد اهدة

الذين احتلوا البالد ، ال من الناحية النفسية الرتبوية وال من الناحية املادية االستعدادية السالحية ؛ واألمر الثاين 

واضح جدا وهذا يعرب عنه صورة سؤالك بأن مقابلة الرصاص املختلف أشكاله وأنواعه بالرمي باحلجارة فهذا كما 

ولذلك أرى أنه ال نتيجة من هذه  "عني ال تقابل املخرز " مبا يف بالد أخرى يقول املثل العامي يف سوريا ور 

" االنتفاضة والواقع مع األسف الشديد يشهد أنه سوف يصري عليهم سنتني كاملتني وهم على التعبري العسكري 

ملادية ومن الناحية وخباصة أن الدول العربية واحلكومات املستعدة استعدادا ال بأس به من الناحية ا "مكانك راوح 

السالحية ، أما االستعداد األول واألهم فهذا ال شيء منه إطالقا مع ذلك فال ميدون إخواننا هناك بنوع من 

السالح إطالقا ؛ ولذلك فأنا إن مل ميد اهللا تبارك وتعاىل هؤالء املسلمني يف هذه البالد مبعجزة خارقة للعادة 

من الضعف املعنوي واملادي ال يؤهلهم للنصر ؛ ألن اهللا عزوجل قد دمغ يتغلبون ا على أعدائهم ما هم فيه 

  .خريا إت شاء اهللا  ...غريه ال خليوا األسئلة مشاعة .  ))إن تنصروا اهللا ينصركم (( : النصر مبثل قوله 

جهت اآلن طبعا بالنسبة لالنتفاضة قامت يعين نتيجة لضغوط معينة معروفة حنن شعرنا ا هناك وإن تو  :السائل 

بتخطيط من قبل ثالث اجتاهات وهي حركة املقاومة اإلسالمية املتمثلة حبماس أو اإلخوان املسلمني أو اجلهاد 

اإلسالمي أواللي هي القيادة املوحدة التابعة للمنظمات هناك ؛ فبالنسبة لنا حنن ال نستطيع أن نوقفها اآلن ؛ 

علينا يعين اآلن وهي مستمرة اقتصادنا اار كليا خاصة بعد نزول ألننا  إذا أوقفناها ستزيد الضغوط االقتصادية 

  .الدينار 

  خصوصا بعد نزول أيش ؟ :الشيخ 

بعد نزول الدينار األردين ؛ ألن تعامل الناس هناك بالدينار األردين واليهود هلم قصد بذلك وهو إذاللنا  :السائل 

ا أرهقتهم اجلندي يقابل احلجر ببارودة أو برصاصة وهم أنفسهم يريدون أن نوقف االنتفاضة بأي شكل ما أل

فهو يتعب نفسيا ألنه هو جمهز أن يقود أو يقابل جيش فهو يقابل حجر رمبا تكون املعنوية النفسية لليهود ، 

  ؟ ...تعبانة جدا ؛ فما رأي فضيلتك بوقفها أو 

ع أن أعطي جوابا وإمنا أقول اجلواب التقليدي واهللا بالنسبة اليقافها واألمر كما تقول أنت وهنا ال أستطي :الشيخ 



لكن األصل كان ينبغي الرتيث واالعداد الروحي  "وصاحب الدار أدرى مبا فيها " ،  "أهل مكة أدرى بشعاا " 

  .غريه . والبدين والسالحي يف آن واحد 

طلقون البدعة على بعض بسم اهللا الرمحن الرحيم  جند شيخنا بارك اهللا فيك ، يف بعض مؤلفاتكم ت :السائل 

اخلالفات الفقهية وهذا اآلن ما هو شائع بني طالب العلم يف أمور فقهية سبق اخلالف فيها ؛ فنجد من يطلق 

  عليها بأا بدعة فال ندري ما هو الضابط للبدعة حىت نتحرج أن ال خنطئ أئمة السلف رمحهم اهللا ؟

  إليها أو املسائل الفقهية املختلف فيها ؟ هل حيضرك مثال من تلك األمثلة اليت تشري :الشيخ 

نعم ، منها مثال وضع اليدين بعد القيام ، وأسضا ومثال آخر وهو األذان يف التثويب يف األذان األخري  :السائل 

  ؟

  أذان أيش ؟ :الشيخ 

  التثويب يف أذان الفجر الصالة خري من النوم ؟ :السائل 

جلواب إذا شئت ؛ الشك أن البدعة هي كل أمر حدث بعد النيب أيوه ، فهمت عليك واآلن امسع ا :الشيخ 

صلى اهللا عليه وآله وسلم يراد به زيادة التقرب إىل اهللا تبارك وتعاىل ، أما أن البدعة هي املخالفة للسنة فهذا أمر 

ال خالف فيه لكن هناك شيء قد خيفى على كثري من طلبة العلم بل وعلى بعض اخلاصة أيضا و هذا الذي 

ينبغي أن أدندن بكالمي حوله ، وبالتايل يتبني لك هل جيوز للباحث أن يطلق لفظة البدعة على مسألة فقهية ، 

قد قال بوجه من وجوه اخلالف بعض أهل العلم ؛ أقدم ذلك مبثال بسيط جدا الشك أنه ال يتبادر إىل ذهن 

ء أن أحدا من علماء املسلمني حيلل ما أحد من عامة املسلمني فضال عن خاصتهم ، ال يتبادر إىل أذهان هؤال

حرم اهللا أو على العكس من ذلك حيرم ما أحل اهللا ، هذا الكالم هو صحيح ولكن البد من تقييده ، وإذا قيد 

وجدنا بعد ذلك أن األمر خيتلف كل االختالف حبيث ميكن أن يقول طالب العلم قد حيرم اإلمام أو اتهد شيئا 

كس متاما ؛ ألن األمر يعود إىل االجتهاد الذي اجتمع عليه أهل العلم على جوازه ، بل أحله اهللا والعكس بالع

( : على وجوبه حينما ال جيدون نصا قاطعا يف املسألة اليت أرادوا حبثها واالجابة عليها كما يف قوله عليه السالم 

ا وقفنا قليال عند قوله عليه فنحن إذ )إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد 

هذا اخلطأ ملن يتبني له أنه خطأ من عامل أو طالب علم أو عامي تبني له  )وإن أخطأ فله أجر واحد ( السالم 

بوجه من وجوه البيان أنه خطأ من ذاك اإلمام ؛ فمن البداهة مبكان أن يقال ال جيوز تقليد هذا اإلمام يف هذا 

، وهذه مقدمة ال خيتلف فيها اثنان وال ينتطح فيها عنزان ، أو على األقل ال ينبغي  اخلطأ الذي تبني للناس خطأه

أن خيتلف فيها ؛ وإذا األمر كذلك هذا اخلطأ الذي أخطأ فيه ذاك اإلمام وكان له أجر هذا األجر ليس لذات 



لكنه أخطأه فربنا كتب له  خطأه وإمنا حلصول اجتهاده ، فإنه اجتهد أي أفرغ اجلهد ملعرفة احلق الذي أراده اهللا

أجرا واحدا على خالف الذي أصاب احلق فكتب له أجران اثنان ؛ إذا هذا اخلطأ قلنا بديهي جدا أنه ال جيوز 

العمل به وال جيوز تقليد اإلمام الذي ذهب إليه ؛ اآلن نقرتب قليال من الدخول إىل صميم البحث ، هذا اخلطأ 

فذهب اإلمام إىل إباحته أو العكس متاما حالل أحله اهللا فذهب اإلمام إىل  أليس ميكن أن يكون حرام حرمه اهللا

حترميه ، هذا وذاك باجتهاد فال يذهنب بال أحد احلاضرين أو غريهم إىل القول كيف اإلمام حيرم ما أباح اهللا وكيف 

ما قبل اليوم حىت يف عهد يبيح ما حرم اهللا ؟ اجلواب باالجتهاد وإال هذا االختالف الكثري الذي نشاهده اليوم و 

الصحابة ما سببه ؟ هو االجتهاد ؛ أما أسباب اخلالف وأسباب الوقوع يف اخلطأ فهي كثرية وكثرية جدا وقد 

  "رفع املالم عن األئمة األعالم " استوعب الكثري الطيب منها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رسالته املعروفة 

ن معروفا قدميا يف العهد األنور األطهر وهو عهد الصحابة الكرام بعد وفاة الرسول عليه أنا اآلن أضرب مثال مما كا

الصالة والسالم ، حنن اآلن نعتقد جازمني بأنه حيرم على الزوج إذا جامع زوجته فلم ينزل أن يقوم إىل الوضوء 

هم اخلليفة الراشد عثمان دون الغسل ويصلي ، بل عليه الغسل لكن ماذا نقول عن أولئك الصحابة ويف مقدمت

بن عفان رضي اهللا عنه حيث كان من أولئك الصحابة الذين كانوا يقولون إن من جامع زوجته ومل ينزل فحسبه 

الوضوء ، فيتوضأ ويقوم يصلي ؛ هذا اآلن إذا أردنا أن نبسط هذا األمر ما هو ؟ أليس ال جيوز للمسلم إذا كان 

فإذا مل يغتسل هل له صالة ؟ ال شك ال صالة له ووضوءه الذي قدمه  مجاعه على هذه الصورة إال أن يغتسل

هذا  ...بني يدي الصالة ال يفيده هل تصح هذه الصالة ؟ اجلواب ال ، هل جيوز هذا العمل ؟ اجلواب ال ؛  

ر العمل حرام لكن قد قال به سلفنا أو بعض أسالفنا ، وهذا مثال وهو عثمان بن عفان واألمثلة تتعدد وتتكاث

جدا جدا ، وخباصة حينما ندخل يف اخلالفات املعروفة بيت األئمة األربعة فمن األمثلة الشائعة املعروفة اليوم ، 

هذا يقول إذا ملس املرأة بغري شهوة ال يعيد وضوءه ، ذاك يقول إذا ملسها وداعبها وعضها وإىل آخره ، مادام ما 

ما حرم اهللا ، أو حرم ما أحل اهللا ال مناص من ذلك  حترك منه شيء فوضوءه صحيح ؛ الشك أن أحدمها أحل

أبدا أما من الذي أحل ما حرم اهللا ومن الذي حرم ما أحل اهللا ، هذا يعود إىل رأي الباحث واتهد وإىل آخره 

 ولسنا اآلن يف هذا الصدد لكن هذه األمثلة وهي كثرية وكثرية جدا وحسبنا ألن الوقت تضايق علينا ، أال جيوز لنا

إذا مس الختان ( : أن نقول أخطأ فالن حيث قال جيوز أن يقوم إىل الصالة مبجرد الوضوء والرسول يقول 

نقول أخطأ بالشك وارتكب املخالفة لكنه هو مأجور وكما قلت  )الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل 

األمثلة الكثرية مثال أو اثنني لنعود إىل  آنفا واألمثلة يف هذا النوع كثرية وكثرية جدا ويكفي طالب العلم من هذه

أفال جيوز له أن  ...البدعة ؛ إذا جاز للعامل أن يواقع احملرم اجتهادا وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده كما ذكرنا 



يرتكب البدعة وهو مأجور على ذلك ؟ الشك أنه إن جاز األول جاز اآلخر من باب أوىل ؛ وإذا فهل يربر 

يكتم العلم وال يقول الشيء الفالين حرام ألن اإلمام الفالين قال مباح ، ال جيوز هذا ولكنه إذا لطالب العلم أن 

بني للناس خطأ هذا اإلمام ينبغي أن ال ينس أن يقرن مع هذا البيان أن هذا اإلمام مأجور وخباصة أن أكثر 

ن ، ما جيوز أن أقول أخطأ فالن ؛ املسلمني خباصتهم وعامتهم اليوم طبعوا على استنكار قول الباحث أخطأ فال

ذلك ألم قلبوا مفهوم أخطأ فالن إىل أنه مأزور ،  )وإن أخطأ فله أجر واحد ( : والرسول عليه السالم قال 

وهذا خطأ ؛ ألنه كون فالن أخطأ قد يكون مأجورا إذا كان جمتهدا وقد يكون مأزورا إذا كان جاهال ؛ وإذا كان 

عض العلماء الذين أخطأوا يف مسألة ما فمن البداهة مبكان أن يقال إن هذا اإلمام البحث حول العلماء أو ب

أخطأ ولكنه مأجور ؛ وحينئذ ال فرق عندنا مطلقا يف كونه استحل ما حرم اهللا باجتهاده أو ارتكب البدعة يف 

البدعة ، مادام أن ذلك اجتهاده ؛ فإذا األمر كذلك وأنه ال فرق بني الصورتني بني ارتكب احلرام و بني وقع يف 

االرتكاب وهذا الوقوع نابع وصادر عن اجتهاد فهو على كل حال مأجور ؛ إذا عرفت هذه املقدمة نعود بسرعة 

إىل املثالني السابقني ، الوضع لليدين على الصدر يف القيام األول حنن نعتقد أن هذا خالف السنة وإذا كان  

  ...ألنه خالف السنة ؛ لكن كل ما يف األمر كذلك فكون هذا الوضع بدعة الشك يف ذلك 

  .القيام الثاين  :السائل 

  القيام الثاين ، أنا قلت ماذا ؟ :الشيخ 

  .قلت يف القيام األول  :السائل 

ال ال أصبت وأنا أخطأت ، أعين الوضع يف القيام الثاين ، املسألة ختتلف يف طريقة احلكم بأن هذا  :الشيخ 

هنا املسألة فيها دقة ويف اعتقادي ليس فقط طالب العلم بل وكثري من العلماء أنفسهم الوضع بدعة أو سنة ، و 

ال ينتبهون هلا ، هذه النقطة هي أن االستدالل بعمومات النصوص على العبادات العملية اليت جرى عليها 

قل ذا الكالم فقد السلف الصاحل ال جيوز علما بل البد من أن يكون االستدالل مقرونا بسنة عملية ، إن مل ن

من ( وافقنا املبتدعة كلهم مجيعا على بدعهم اليت حنن أهل السنة متفقون مجيعا على إنكارها عليهم حبجة 

، فهم ال يأتوننا إال بأدلة عامة ، نأيت مثال التثويب له عالقة باألذان )أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

يف املقدمة ويف املؤخرة يف بعض البالد اإلسالمية كسوريا ورمبا غريها أيضا ،  ، نأيت بزيادة اليت توجد على األذان

قالوا يا أخي شو فيها ؟ الصالة على  )من أحدث في أمرنا ( إذا حاججناهم مبنطق السنة واحلديث السابق 

كتاب والسنة ، الرسول بعد األذان شو فيها ؟ وذكر اهللا قبل األذان شو فيها ؟ وكل هذا وهذا عليه نصوص من ال

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (( حنن ما نستطيع أن نقول ال نصوص هناك ؛ ألم ياجببهوننا 



ملاذا أنتم بقي تنكرون الصالة على الرسول بعد األذان ؟ جوابنا أن هذا الذي أنتم تفعلونه مل يكن يف عهد  ))

وحنن ال ننكر صلوا عليه بل نصلي عليه ورمبا أكثر منكم ؛  ))يه ولو كان خيرا لسبقونا إل(( السلف الصاحل 

حنن نفعل إن شاء اهللا لكن هذا الذكر  ))اذكروا اهللا ذكرا كثيرا (( ولكن نضع الشيء يف حمله ؛ كذلك الذكر 

ى  بني يدي األذان مل يكن يف عهد الرسول عليه السالم ؛ وهنا دقيقة البد أن ننتبه هلا ، هل عندنا نص أنه

الرسول عن الزيادة على األذان أوال وآخرا ؟ وإال فقط حنن ما علمنا أن السلف الصاحل كان يفعل ما يفعله اخللف 

من بعدهم من الزيادة على األذان يف أوله أو يف آخره ؟ اجلواب ليس عندنا نص أن الرسول ى أو أقل من ذلك 

كانوا يزيدون على األذان يف أوله أو يف آخره ؛ إذا من أين أن السلف يف زمن الرسول ما كانوا ما عندنا نص ما  

حنن نأيت باحلجة على هؤالء املبتدعة بأنكم خالفتم السلف ، هنا بيت القصيد من هذه الكلمة نأيت بقولنا  لو  

ذا ذا كان هذا لفعلوه  لو كان هذا الذي تفعلونه اليوم يف عهد السلف الصاحل لفعلوه ، ولو فعلوه لنقل إلينا ؛ إ

االستنباط العلمي عرفنا أكثر البدع اليت وقع فيها املبتدعة ويشرتك أهل السنة مجيعا على إنكارها ، إذا كان هذا 

، لو فعلوه ))لو كان خيرا لسبقونا إليه (( مسلما وهو مسلم باملئة مئة نعود إىل الوضع املذكور يف القيام الثاين ، 

ت األخبار يف الوضع يف القيام األول ؛ ولذلك حنن أطلقنا كلمة البدعة على لتواردت األخبار وتواترت كما تواتر 

هذا الفعل بناء على هذا التسلسل العلمي املنطقي القائم يف ذهن املطلق للفظة البدعة ؛ لكن مل يكن هناك جمال 

وسعنا النصح  أن نشرح هذه املقدمات كلها يف رسالة لطيفة وضعت لبيان سنة الرسول عليه السالم ؛ لكن ما

للمسلمني إال أن ننبه على أنه ليس يف السنة هذا الوضع ، نقول كذلك وهذا من باب أوىل ، التثويب الذي 

يف األذان الثاين ، نقول هذا أهون من ذاك ؛ ألننا ال نقول مل ينقل بل  "الصالة خري من النوم " ذكرته وهو قول 

ألنه جاء يف حديث أيب حمذورة يف سنن النسائي وصحيح ابن نقول نقل العكس ، وهذا طبعا أقوى لإلنكار ؛ 

فإذا أذنت لصالة ( خزمية وغريمها أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملا علمه األذان ومسع صوته وأعجب به قال 

وكذلك وهذا مهم جدا ألنه له صلة قوية ببحثنا السابق  )الفجر ، األذان األول فقل  الصالة خير من النوم 

الصالة خير ( قول عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب كان يف األذان األول يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ي

فإذا نقل هذا التثويب من األذان األول إىل األذان الثاين هذا ضرب للسنة ، هذا أيضا ال ينبغي أن  )من النوم 

كان ال يضعون أيديهم يف " قة ال يوجد عندنا خيتلف كما ميكن أن يقع اخلالف يف مسألة القبض ألن احلقي

كما أنه ال يوجد العكس ، إمنا وصلنا إليه بتلك املقدمات العلمية الدقيقة ؛ أما املثال الثاين واضح   "القيام الثاين 

، وأوضح من الشمس يف رابعة النهار وال يقبل شيئا من اجلدال ؛ ألن احلديثني الثابتني يؤكدان أن هذا التثويب 

يف األذان األول ؛ فإذا رأينا املسلمني اليوم أمجعوا أو كادوا ولعل األخرى أصوب من األوىل كادوا أن جيمعوا على 



وال يقولون ذلك يف األذان األول أو لعلهم ال  "الصالة خري من النوم " خالف السنة أن يقولوا يف األذان الثاين 

عة ال تكون بدعة وهي معارضة لتعليم الرسول عليه السالم يؤذنون األذان األول مطلقا ؛ فأي سنة بل أي بد

القويل والعملي الفعلي يف زمانه ، التعليم القويل يف حديث أيب حمذورة ، والعملي الفعلي يف حديث عبد اهللا بن 

عمر بن اخلطاب ، الشك أن هذا التثويب يف األذان الثاين هو بدعة وليس استنباطا بل نصا ؛ ألنه خالف 

 اثنني ، خالف عمل السلف السابق وخالف تعليم النيب الكرمي ؛ يأيت دعما للثابت يف السنة النظر حديثني

الصحيح فإن التوجيه النبوي له حكم تعليمه له حكم بالغه علمها من علمها وجهلها من جهلها ملاذا كان األذان 

ال ( لذلك قال عليه السالم  )ليستيقظ النائم وليتسحر المتسحر ( األول ؟ جاء يف الصحيح كان ذلك 

 )يغرنكم أذان بالل ألنه يؤذن بليل ليقوم النائم وليتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم 

وكان رجال أعمى ، وكان ال يؤذن إال حىت يقال له أصبحت أصبحت ، أي دخلت يف الصبح فيؤذن ؛ إذا هذا 

ألنه خطاب خياطب به النائمني ، ليقوم النائم ويتسحر  )ر من النوم الصالة خي( األذان األول وضح فيه مجلة 

املتسحر فخالف احلكمة فضال عن كونه خالف السنة كما شرحنا أن يقال للناس لكن أي ناس هؤالء ؟ هم 

الناس املؤمنون الصاحلون ، املفروض أم مستيقضون حينما يسمعون أذان الفجر األول مستيقضون لكن احلقيقة 

يسمعوا اليوم الصالة خري من النوم فعال يكونوا أيش ؟ ناميني ؛ ألنه ما مسعوا األذان األول وخباصة  ...ر الناسأكث

ال يكون فيه إن مسعوا الصالة خري من النوم إمنا يسمعون هذه اجلملة يف األذان الثاين ؛ فهذا إذا قلب للسنة 

حنن التثويب يف األذان الثاين بدعة ال ينبغي أن يتساءل  وقلب للحكمة املستنبطة من احلديث الصحيح ؛ إذا قلنا

طالب العلم فضال عن أهل العلم كيف هذا واملسلمون اليوم يفعلون ذلك ؛ نقول ختاما  وكل خري يف اتباع من 

وكل شر يف ابتداع من خلف وذا األسلوب العلمي نؤكد حنن للناس أننا مع السلف وأننا فعال *** سلف 

  .ا خلفيني ، ولعل يف هذا القدر كفاية واحلمد هللا رب العاملني سلفيون ولسن

  .جزاك اهللا خري  :السائل 

  .بسم اهللا ، بسم اهللا يا اهللا . وإياك  :الشيخ 

الناس مثال يف املغرب ممكن يقرأ اإلنسان بقراءة ورش ؛ ألم ال يعرفون غريها ذه الصورة مثال يقرأ : الشيخ  

ن وهلا وجه ، يا ترى هو أصاب أو أخطأ ؟ الناس بصريوا يتحدثون ويضربون أمخاس يف تعلمون هو يقرأ يعلمو 

  أسداس كما يقولون وهم يف الصالة

  الربية والربيئة ؟ :السائل 

  .أينعم الربية : الشيخ  



  علمنا أن يقرأ بالقصر ؟ :السائل 

  .بالقصر  :الشيخ 

  ؟ ))ملك يوم الدين (( قصر  :السائل 

لكن هذه ال تقاس على تلك ؛ ألن هذه قراءة معروفة عند اجلميع وهي يف واقعها متواترة  "ملك " نعم  :الشيخ 

.  

  على كل حال شيخنا ذه املناسبة اخلالف يف أوجه القراءات ليس يف الكلمة  يعين ؟ :السائل 

ويف هناك قراءة طيب إذا كان يف املصحف يعلمون  "يعلمون و تعلمون " لكن أنا أتيتك مبثال آنفا  :الشيخ 

  تعلمون فقرأها اإلمام تعلمون شو رأي موقف من خلفه ؟

  .يفتحون عليه  :السائل 

يفتحون عليه ؛ لكن ملا عم يشوف هم بدهم يفتحوا عليه ، هو كل آية يقرأها على غري وجه بدهم  :الشيخ 

ال إله إال أنت أستغفرك  يتعلموا فرايح يدخلهم الشك يف أشياء كثرية ياهللا سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن

  .وأتوب إليك 

يف الزمان الذي اختلط فيه احلابل بالنابل والتبس فيه طريق احلرام باحلالل ليس التباسا شرعيا وإمنا : أبو مالك 

وخاصة اآلن عندما قلت األعمال وضعفت  ...التباسا عصريا فأصبح من العسري جدا ، إنه نأيت ونقول هلذا واهللا 

ب قليلة فمثال واحد يسألك عن حكم العمل يف البنك مثال بقول لك حبثت ومل أجد عمال ، وصارت املكاس

واحد مثال يسألك عن حكم العمل يف شركة حساباا يف البنوك ، واحد يسألك عن التأمني واحد وهذا كثرية  

املرأة وخباصة يف  طبعا وخاصة يف االس معظمها وهو عمل الرجال مع النساء يعين الرجل  يعمل إىل جانب

الشركات وبعض املؤسسات االقتصادية واملالية وحىت دوائر احلكومة ودوائر احلكومة من قدمي ، لكن ويف احلقيقة 

حنن جنيبهم على هذا ونقول هلم  األمور ما نعلم عن حكم هذا لكن النقطة يلي يردوا فيها أم بقولوا واهللا ما يف 

سب من وراء العمل هذا ؛ لكن جيب ينمي دخله ويزيد فلوسه ألنه يقول إن عمل مثال أو قد يكون يف عمل ويك

  متطلبات احلياة كثرية ؛ فماذا ترون يف ذلك بارك اهللا فيكم ؟

واهللا أرى أن هذه ال تربر ارتكاب ما ى اهللا عنه ؛ لكن املسألة يف احلقيقة تدور بني من يعتقد أن هذه  :الشيخ 

الشارع احلكيم عنها وبني من جيد من يفتيه جبوازها ؛ ولذلك فاملسألة ليس من األمور أو هذه الوظائف ى 

السهل أن نفيت الناس كل الناس بعدم جواز هذه األمور ألن كثريين منهم قد أفتوا وأبيح هلم وهذا أمر ال خيفى 

كر ، وهو منكر عليك ؛ لكن حنن رأينا الشخصي الشك أن كل هذه األمور مادامت تقوم على التعاون على املن



، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى اتمع اليوم وكما ))وال تعاونوا على اإلثم والعدوان (( بنص القرآن الكرمي 

تعلم وكما تدندن يف كثري من خطبك ليس ملتزما باألحكام الشرعية ومن أمهها تقوى اهللا تبارك وتعاىل ، هذه 

واالنتهاء عما ى اهللا ، فطلب الرزق أصبح اليوم مجاهري املسلمني ال التقوى اليت تستلزم اإلتيان مبا أمر اهللا ، 

يفكرون مطلقا فيما هو حالل وفيما هو حرام ، وإمنا حنن حباجة وكما قلت حكاية عنهم أن متطلبات العصر  

قرآين الذي  كثرية وكثرية ؛ ولذلك حنن نريد أن نكفي أنفسنا وأهلينا وذريتنا وحنو ذلك ؛ لكن الواقع أن املبدأ ال

كان ينبغي أن يكون مسطورا مغروزا يف القلوب ؛ فالشيطان أوحى إليهم بأن يسطروها على اجلدر وجيعلوها 

أما القلب فال يشعر أن  ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب (( الفتات مجيلة اخلط 

ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال  ((هناك آية تنص على هذا األمر اإلهلي أو القضية اإلهلية 

، جتد هذه الظاهرة كما ال خيفى على اجلميع منتشرة بني صدور مجاهري املسلمني حىت املصلني منهم ))يحتسب 

وبصورة خاصة األغنياء منهم ملا يسألك نعرف حنن الربا حرام ووضع املال يف البنك حرام لكن أين نضع أموالنا ؟ 

ا يف بيوتنا كنا عرضة يف مالنا ويف ذواتنا للصوص والقتلة وسفاكي الدماء وا وا إىل آخره ، هذا بالشك  إذا وضعناه

كما ال خيفاك من تزيني الشيطان لعمل اإلنسان املخالف ألوامر الرمحن ؛ ولذلك أنا أريد أن ندندن دائما وأبدا 

بكل تصرفام وأن يتذكروا هذه اآلية وما يتعلق  من هؤالء املسلمني أن نربطهم مع تقوى اهللا عزوجل واخلوف منه

ا من حوادث من أحاديث تعترب كشرح ملضمون هذه اآلية فحني يقول قائلهم أين أضع هذه األموال أبدا هو ال 

وأنا بقول أمر مضحك ، كأن الواحد منكم يتصور بأنه سريفع الراية  ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا (( يتذكر 

 أنه أنا مليونري وهذه املاليني اليت عندي ، واضعها يف داري ويف املكان الفالين ؛ ولذلك هو سيغزى على اجلماهري

وسيقصد يا أخي اختذ هذه الوسائل املشروعة وخبأ مالك يف مكان ال يطلع عليه إال اهللا عزوجل ، مث أنت ومن 

لت أعماله التجارية وضاقت عليه قد تثق به من أهلك فهذا سبب مشروع ؛ لكن ال ، هو إذا فعل ذلك تعط

وسائل الكسب بينما البنك بيسر له ذلك وهذا بالشك أن البنك املعامالت ولكن ال ينبغي للمسلم أن يتورط 

وأن يتبىن كل وسيلة ولو كانت ميسرة لبعض أعماله إذا كانت حمرمة شرعا ؛ فعلى هذا جيب أن نروي ذه 

يف الصحراء فسمع صوتا من السحاب اسق أرض فالن ، فوصل إىل  املناسبة قصة ذلك الرجل الذي كان ميشي

أرض فالن وإذا فيها رجل يعمل باملسحات واألمطار تنزل يف أرضه فقط فعجب من ذلك وملا سلم عليه والرجل 

عرف أنه ليس من أهل تلك البالد فأيش دراك يب ؟ قال مسعت صوتا من السحاب اسق أرض فالن ، فعرفت 

خر لك السحاب ، سخر لك السماء ؛ فلما قال كما هو شأن املتقني اخلائفني من رب أنك أنت الذي س

العاملني واهللا ما أدري لكن عندي هذه األرض أزرعها مث أحصدها وأجعلها ثالثا ، ثلث أعيده إىل األرض وثلث 



نا جند أن تقوى اهللا أنفقه على نفسي وأهلي ، والثلث اآلخر أتصدق على الفقراء واملساكني ، قال له ذا ؛ فه

سخرت له السماء ، وذاك اآلخر سخر اهللا له البحر حينما جاء أجل وفاء الدين ومل يستطع الوفاء فأخذ خشبة 

ودك ا مئة دينار وجاء إىل ساحل البحر وقال بكل بساطة وبكل دروشة وبالشك حنن اليوم صحيح مسلمني 

غيب من جهة أخرى ، ال نكاد نصدق مبثل هذه القصة وهي لكن غلبت علينا املادة من جهة وضعف اإلميان بال

يف صحيح البخاري ونعترب أن هذا اإلنسان ليس طبيعي عقله وأنا أشهد أيضا كذلك بل هو نفسه يشهد بأنه 

حينما اتصل مع صاحبه الدائن له جتاهل ما فعل كما تعلمون ، جتاهل ملاذا ؟ ألنه إنسان عاقل عقله معه ، يأيت 

ة دينار يف شقفة خشبة وما ندري طريقة دقها ميكن تأيت موجة قوية تفكها وتروح كل الدنانري يف وقد حشى مئ

قاع البحر ، فرمى هذه اخلشبة وقال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورماها ؛ وربنا عزوجل قادر 

وقد خرج الستقبال املدين يف اليوم على كل شيء ، أمر األمواج أن تأخذ هذه اخلشبة إىل البلدة اليت فيها الدائن 

املوعود ، ما جاء الرجل لكن اخلشبة تتقاذفها األمواج بني يديه ، فمد يده إليها وإذا هي ليست خشبة  

كاخلشبات ، أخذها إىل الدار وملا كسرها اارت بني يديه مائة دينار ، ذهب أمحر ؛ استغرب الرجل وسرعان ما 

هر أن املدين عارف حاله أنه عامل دروشة عامل عمل غري منطقي فمد يده ودفع عاد إليه املدين ؛ هنا بقي يظ

له مائة دينار ؛ ألن افرتض أن املئة دينار تلك مل تصل عمل غري طبيعي كما يقولون اليوم ما وراء الطبيعة ، الغين 

وم صافية سواء الدائن احلقيقة أن هذه القصص تعطينا عرب عظيمة جدا إن الطيور على أشكاهلا تقع ؛ كالمها قل

أو املدين ، كان باستطاعة الدائن يأخذ املئة دينار وال رقيب وال عتيد ، إذا قال له بعثت لك يف الربيد املستعجل 

، كالم فاضي هذا من الذي سيشهد ؟ لكن هو أيضا مطلع على أن اهللا عزوجل يعرف قال واهللا أنا خرجت يف 

رت وجدت هذه اخلشبة تتالعب بني يدي فأخذا وكسرا وإذا ا مائة دينار اليوم املوعود الستقبالك فلما تأخ

قال واهللا أنا بعثت هذا ؛ ألنه ملا جاء اليوم املوعود وعرفت أين ال أستطيع أن أيف بالوعد فأخذت اخلشبة ونقرا 

، قال له قد وىف  ودكيت فيها املئة دينار وجئت إىل ساحل البحر قلت يا رب أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد

اهللا عنك بارك اهللا لك يف مالك ورد له املئة دينار ؛ ذه التقوى حنن اليوم ال جندها يف صدور املسلمني ؛ ولذلك 

تكثر الشكاوى من أين بده يعيش ، وشلون بده يدبر حاله يف هذا العصر ؟ وهم يعلمون مجيعا أن الكثريين 

أن عندهم شيء من املال لكن أيش ؟ بدهم ينموه ، بدهم حيسنوا منهم كما أشرت يف سؤالك بارك اهللا فيك 

وضعه ، هذا هو ؛ فاجلماعة هؤالء ما ويصلوا إىل مرتبة االضطرار ، هذه املرتبة اليت تبيح للمسلم ، ما األصل فيه 

جيوز له أن  التحرمي ، يعين مثال جيوز السرقة إذا اضطر جيوز أن يسرق لكن ما جيوز له أن يرايب أبدا ، آه ؛ لكن

يسأل الناس إذا وصل ملرتبة السؤال إذا ما كان عنده ما يغديه أو يعيشه ؛ أين هؤالء األشخاص ؟ هؤالء واحلمد 



هللا مهما كانوا فقراء ومساكني ، ما وصلوا إىل هذه املرتبة ألنه ال يزال يف الناس خري وال يزال هناك بعض ذوي 

الناس وشراء احلوائج الضرورية للفقراء واملساكني فما هناك أبدا ما يربر  املروءة والشهامة يسعون جلمع األموال من

  .ألي شخص أن يواقع حدود اهللا وأن يرتكب معاصيه حبجة أنه بده أيش ؟ أنه بده يشتغل 

  .بده يشرتي ثالجة ويشرتي سيارة : أبو مالك 

  .على قولك بده يتوسع  :الشيخ 

  

  وع جديد صار حج يف هذا العام من ن: أبو مالك 

  كيف ذلك ؟   :الشيخ 

  .حج ال تعرفه أنت وال غريك من أهل العلم : أبو مالك 

  !ما شاء اهللا  :الشيخ 

  ..احلج صورته اآلتية : أبو مالك 

  يف إيران إن شاء اهللا ؟ :الشيخ 

ارات من ال يف إيران هذا حبجوا للخميين ؛ اآلن يقام له بنيان للخميين بينان ضخم جدا يكلف ملي: أبو مالك 

  الدوالرات من أجل أن حيجوا السنة للخميين ؛ لكن احلج هذا وقع يف مكة ، خرجوا يف اليوم الثامن لعرفة

  .إىل عرفة فورا  :الشيخ 

وباتو يف عرفة ليلة التاسع مث نزلوا إىل مكة فورا بعد غروب الشمس وانتظروا حىت انتصف الليل :  أبو مالك 

مث عادوا إىل مزدلفة فالتقطوا اجلمار ووقفوا بعض الوقت من هناك يف مزدلفة  وطافوا بالبيت طواف اإلفاضة ،

وصلوا املغرب والعشاء بعد منتصف الليل طبعا ، مث نزلوا مسرعني إىل مىن فرموا اجلمرة قبل طلوع الشمس ورمبا 

  ميكن قبل الفجر ، 

  .ضعفة  :الشيخ 

  .ال : أبو مالك 

  .معنوي  :الشيخ 

فعلوا هذا يف حجهم ، طافوا أوال مل يبيتوا ومل يبيتوا يف مزدلفة ومل يصلوا الفجر فيها ، صلوا نعم ، : أبو مالك 

  .الفجر يف مىن ورموا قبل الفجر ؛ فهذا احلج اجلديد 

  ...أي بس الشك يا أستاذ ال خيفاك أن هؤالء مأخذين فتوى  :الشيخ 



  .طبعا ألم معهم شيخ : أبو مالك 

  .هذا هو  :الشيخ 

  .نعم معهم شيخ : مالك أبو 

  اهللا أكرب ، صارت املناسك عبارة عن فوضى أين الرتبية هذه ؟ :الشيخ 

  ما صحة هذا احلج شيخنا  ؟: أبو ليلى 

  .باطل  :الشيخ 

  أليس احلج له أركان وواجبات ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

ا أبو مالك أعتقد أم عملوا األركان املطلوبة إذا قام اإلنسان باألركان مثل هذه اجلماعة اليت تكلم عنه :السائل 

  ...اليت هي أربع أركان من الطلوع على عرفة والطواف ورمي اجلمار 

  أين ترتيبها ، ترتيبها مثل ترتيب الصالة ؟: أبو مالك 

 

  .بس كمان ما صلوا الفجر يف مزدلفة  :الشيخ 

  .صالة الفجر يف مزدلفة ركن طبعا : أبو مالك 

يات يف مزدلفة واجب وصالة الفجر يف مزدلفة ركن ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قرن الصالة الب :الشيخ 

من صلى صالتنا هذه معنا في جمع وكان قد ( : هذه ، صالة الفجر يف مزدلفة مع الوقوف يف عرفة ، وقال 

  ...ولذلك أكثر .  )وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه 

واحلج ما انتهى  )فقد تم حجه ( معىن هذا ليس هناك أركان بعد هذا يعين يلي بتحكيه أنت صحيح  :السائل 

  يف رمي اجلمار والطواف اإلفاضة ؟

ال ال ، حنن بنحكي بالنسبة للركن ، أي نعم ؛ إذا بدك تقول هيك بتقول لسى أمامه طواف اإلفاضة ،  :الشيخ 

  .ف اإلفاضة ركن والرمي من الواجبات لكن طوا

ما معىن هذا ؟ يعين فقد مت حجه بالنسبة ملا مضى  )فقد تم حجه وقضى تفثه ( يقصد أبو عدنان : أبو مالك 

  إىل لذه الساعة ؟ :الشيخ من األعمال 

  .أي نعم : أبو مالك 

  ...اآلن ملا بدنا نطلع من عرفة بالباصات  :السائل 



  ...ليتهم على املسئولني عنهم إال من علم اهللا يعينهم ، اهللا يعينهم مسئو  :الشيخ 

  

مسعت بواحد امسه أبو بكر اجلزائري ، هذا يعجبين جدا يف تفسريه وبلفظه ولطف كالمه ، البد أنكم  :السائل 

مسعتم به وعرفتموه حبكي عن الذهب احللي للنساء بقول إن هذا مهما كان حلي للمرأة سواء لبسته يف مناسبه 

مرتني ثالثة ال يدفع عنه زكاة ، بس بقول ال تأخذوا مين وتقولوا هذاك يلي كان يدفع ويصري يعين يف السنة مرة 

اآلن ال ، قال هلم ولكن أيضا إذا دفعت الزكاة خري والصدقة دفعت عنه كما يقول بعض العلماء ، قال بعض 

 زكاة يف احللي ، مادام تتحلى أن كثري منهم قال ال زكاة ، ومسى بعض األمساء على أنه ال ...الصحابة والتابعني 

به ، مثله مثل املتاع مثل فرش البيت السجاد ، عنده كنبايات يعين هذا احللي يلي عند املرأة يعترب حلي 

فتستخدمه ويلزمها إليه ؛ فما رأيك بكالمه وكالمه حيث قال ال تقولوا واهللا إنه غريي قال الزم تدفعوا الزكاة 

دفعوا الزكاة أنا بقول إنه ال جتب عليه الزكاة أما إذا أنت دفعت  واهللا فهذا خري ؛ لكن وحتكوا عليه وأنا بقول ما ت

مش حتملوا على الذي قال نعم وعلى الذي قال ال ؛ فهذا الكالم الذي تلفظ فيه أعجبت به جدا ، طبعا هو 

  حكاه بصيغة أحسن مما تكلمت به أنا ؛ فما رأيك فيما قاله أبو بكر اجلزائري ؟

  .رأيي يا أبا عدنان معروف أظن  :خ الشي

  ..طريقة لفظه وما حيكي عن احلكم  :السائل 

أنا شو مين الطريقة شو مين األسلوب ، إذا كان بريضي الفريقني وال يأيت بالدليل الشرعي املصرح  :الشيخ 

النظر عن  بأن هذا الذهب مستثىن من كل ذهب وإنه ليس عليه زكاة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى بغض

األحاديث املصرحة بأنه جيب الزكاة على حلي النساء ؛ وأن الرسول ملا سئل الرسول املرأة هل خترجني الزكاة ؟ 

قالت ال ، أجاب عليه السالم بأا مجرة من نار ؛ فأنا ما يهمين األسلوب من جتاهل الغاية ؛ لكن إذا نضم 

ن يصدر من عامل ؛ أما كالم مجيل كالم معسول ولكن حسن األسلوب إىل صحة الغاية فهو أمسى ما ميكن أ

ليس حتته دليل شرعي يلزم مبا يقول هو يتكلم يف هذه املسألة كما يفعل دكاترة آخر الزمان يعين بيعرضوا األقوال 

املختلفة يف املسألة الواحدة وبقول ولكل وجهه خبليك وأنت تأخذ بالرأي هذا وهذا ، يأخذ بالرأي الثاين ، 

من رسول اهللا ملتمس ، هكذا يزعمون شايف ، أو على سبيل النكتة وهي خامتة اجللسة ، زعموا بأن  وكلهم

أحد املفتيني اقتضى له سفر فخلف بديله ومكانه والده وهو جاهل ، نصب مكانه ليفيت الناس فقال له يا بين أنا 

  . ...رجل جاهل كما تعلم فقال له أنا أدلك على طريقة 
  


